
 

Список 

педпрацівників Рогатинського державного аграрного коледжу,  

які атестуються в 2021 році  
 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

Посада 

Рік 

атес

тації 

Категорія Атеста-

ція 

На яку категорію 

претендує 

1 Тринів 

Ігор 

Васильович  

 

директор 
2016 

відповідає 

займаній 

посаді 

чергова відповідає займаній 

посаді 

2 Вільчик 

Володимир 

Омелянович 

заступник 

директора 
2016 

відповідає 

займаній 

посаді 

чергова відповідає займаній 

посаді 

3 Мельниченко 

Петро 

Степанович 

заступник 

директора 
2016 

відповідає 

займаній 

посаді 

чергова відповідає займаній 

посаді 

4 Добровлянська 

Наталія 

Володимирівна 

 практичний 

психолог 
2016 

спеціаліст 

вищої 

категорії 

чергова 

підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії „спеціаліст 

вищої категорії” 

5 Пазюк 

Володимир 

Романович 
викладач 2016 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

чергова 

підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії „спеціаліст 

вищої категорії” та 

педагогічного звання 

„викладач-методист” 

6 Приплоцька 

Ганна 

Василівна 
викладач 2016 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

чергова 

підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії „спеціаліст 

вищої категорії” та 

педагогічного звання 

„викладач-методист” 

7 Баран  

Ольга 

Михайлівна 

викладач 2016 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

чергова 

підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії „спеціаліст 

вищої категорії” та 

педагогічного звання 

„викладач-методист” 

 

8 Тлучак  

Юрій  

Іванович викладач 2016 

спеціаліст 

другої 

категорії 

чергова 

присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії „спеціаліст 

першої категорії” 

 

9 Іваськевич 

Галина  

Іванівна 

викладач 

 
2016 

спеціаліст 

першої 

категорії 

чергова 

присвоєння категорії 

„спеціаліст вищої 

категорії” 

 



10 Крупка  

Андрій 

Іванович 
керівник 

гуртка 
2016 

12 тарифний 

розряд 
чергова 

відповідає займаній 

посаді, 

підтвердження  

„12 тарифного 

розряду” 

11 Тернівська 

Людмила 

Ярославівна  
керівник 

гуртка 
2016 

12 тарифний 

розряд 
чергова 

відповідає займаній 

посаді, 

підтвердження  

„12 тарифного 

розряду” 

12 Належита  

Лідія 

Миронівна 
завідувач 

бібліотеки 
2016 

12 тарифний 

розряд 
чергова 

відповідає займаній 

посаді, 

підтвердження  

„12 тарифного 

розряду” 

13 Веркалець 

Роман 

Васильович 

викладач 2018 

спеціаліст 

першої 

категорії 

позачерг

ова 

присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії „спеціаліст 

вищої категорії”, 

присвоєння 

педагогічного звання 

„викладач-методист” 

14 Гадуп’як  

Оксана 

Володимирівна 
викладач 2018 

спеціаліст 

першої 

категорії 

позачерг

ова 

присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії „спеціаліст 

вищої категорії” 

15 Пазюк  

Галина 

Василівна 
викладач 2018 

спеціаліст 

другої 

категорії 

позачерг

ова 

присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії „спеціаліст 

першої категорії” 

16 Кравчишин 

Марія 

Василівна 
викладач 2013 

спеціаліст 

другої 

категорії 

позачерг

ова 

присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії „спеціаліст 

першої категорії” 

 

 

Директор коледжу                                                      І.В.Тринів 

 

 

 

 

 

 

 


